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1 Llic6 1. El m6n dels microorganismes ' 

Professors: Dra. M. Llagostera, Dr. L Gibert i Dra. M. ~uquin  

CURS 1999-2000 

~ a r a ~ s t i ~ u e s  i grups. Virus, viroids i prions. 
a 

Descobriment dels microorganismes i evolució histdrica de la Microbiologia Els 

Llic6 2. Microse&pia i microorganismes 
'assignatura de MICROBIOLOGIA esta integrada per una part tdrica i una Tamany i morfologia dels microorganismes. Microdpia dptica: de camp clar, de 
ractica. camp fosc, de contrast de fases, de fluoreschcia i de Nomarsky. Examen de 

microorganismes in vivo. Fixació i tinció. Tincions simples, diferencials i 
JRGANITZACI~ específiques. Microsdpia electronica de transrnissió i d'escombratge. 

microorganismes cel.lulars. Ornanització ~rocaribtica i eucaidtica. 

L'assignatura s'impartiri en dos semestres. El primer semestre inclou la part 
tdrica corresponent a les liicons 1 a 24 i un primer bloc de practiques. El 
segon semestre inclourti la resta del programa tedric i un segon bloc de 
pdctiques. 
L'msistencia a les practiques és obligatoria així com el curnpliment de la 
normativa de trebail en el laboraton. Les faltes d'assisthcia o l'incumpliment 
de la normativa redundaran negativament en la nota fuial de I'assignatura. 

-VALUACIÓ DE L9ASSIGNATüRA 
Els exhens seran tipus test i inclouran ~ 1 . 2 0 %  de preguntes de la part 
practica de I'assigmtura 
Es convocaran dos examens fínals per curs academic, convocatbries de juny i 
de setembre. 
Els alumnes que ho desitgin poclran presentar-se a un examen parcial 
eliminaton de matbia al Febrer (coincidint amb el penlode d ' e x h s  fínais 
de les assignatures del primer semestre). 

)BSERVACIONS 
La fitxa de I'assignatura degudament cuniplimentada s'ha d'entregar 
obligatbriament durant els primas 15 dies de classe a la professora de 
í'assignam 
Per a la realització de les practiques cal que l'alumne porti obligatdriament: 

- rotulador per vidre 
- bata 

Llic6 3. Aiilament i cultiu dels microorganismes 
importancia i significat dels cultius purs o axenics. Requerirnents nutritius dels 
microorganismes. Composició dels medis de cultiu. Tipus de medis de cultiu: 
definits, complexos, selectius, diferencials i d'emiquirnent. Aillament de 
microorganismes. Mdodes de sembra. 

LIic6 4. La membrana cel*lular i el material genetic dels 
procariotes. 
Composició, estructura i funcions de la membrana citoplasmatica dels Bacteria i 
dels Archaea. El nucleoid dels procariotes. Organització del gendfor. Material 
gen& ex~acromosOmic. 

Lliq6 5. La paret cel.lular dels procariotes 
La paret cel.lular i les seves funcions. El peptidglica. Els acids teicoics dels 
grampositius. La membrana externa dels gramnegatius. La paret dels Archaea. 
Permeabilitat. 

Llic6 6. . Fiagels 
Composició i estructura del flagel procaribtic.' Creixernent dels flagels i tipu's de 
microorganismes segons la localització dels flagels. Tactismes. 
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Aiq6 7. Estructura de la superficie cel.lular procarihtica i 
nclusions cel.lulars 
ímbries i pili. Capsules i capes mucoses: el giicoc~. Substancies de reserva i 
ltres inclusions: Glicogg PHB, Polifosfat i sofre. Magnetosomes. Vesícules de . 
as. 

,liq6 8. Formes de diferenciació procaridtica 
ndospores bacterianes. Tipus. Estructura i funció. Formació .de l'endospora 1 
erminació. Creixement miceliar i espores. Formes pluricel.l.ulars bacterianes. 

,liq6 9. Identificació i conservació dels microorganismes , 
ifetodes per a la identificació de rnicroorganismes. TMques de canservació de 
iicroorganismes. Cultius de col.lecció. Col.leccions de cultius tipus. El laboratori 
e Microbiologia. Normes generals de treball en Microbiologia 

,lic6 10. Esquema metabdlic global . 
onts d'energia, de carboni i de poder reductor. Estrategia biosintetica Processos 
'obtenció d'energia. Tipus de microorganismes segons la seva nutrició. 

l i ó  1 1  La fotosintesi 
~omposició i estructura de les rnembranes fotosintetiques en la fotosíntesi 
noxigenica. Fotofosforilacio cíclica i obtenció d'energia. Flux invers d'electrons. 
[eterotdfia i autotrofia. Cicle de CalMn i d'altres vies altematives. 

,liq6 12. La quimiolitotrbfia 
~btenció d'energia per oxidació de compostos inorganics. Flux invers d'electrons. 
~ d a d o r s  de l'hidrogen. Oxidadors de compostos de sofie. Bacteris nitrificants. 
jxidadors del fmo. Paper dels quimiolitotrofs en el reciclatge dels elements. 

,liq6 13. La respiració 1 
'omponents de les cadenes respiratories. Acceptors extems d'electrons. Grups 
sioldgics de ruicroorganismes segons el tipus de respiració. Metabolisme 
jsimilatiu i demsimilatiu. La desnitrificació. 

Lliqó 14. La respiració 11, 
La reducció de sulfats. La metaiioghesi i l'acetoghesi. Autotrdfia i heterotrdfia 
Altres acceptors externs orgimics i inorganics. 

Llicó 15. La fermentació 1 
Característiques generais &un procés fmentatiu. Productes finals i classificació 
de les fmentacions. Exemples: fmentacions Iactiques i fmentacions dels 
clostridis. 

~li&516.  . La fermentació 11 
Fennentacions sense fosforilació a nivel1 de substrat. Sintrdfia Paper del 
metabolisme anaerobic en la redilcció del carboni i els seus límits. 

Llicó 17. Vies degradatives 1 
Degradació d'hexoses, pentoses i polisacarids. Metabolisme d'kids organics. 

Lli@ 18. Vies degradatives II 
Utilització de lípids i d'hidrocarburs. Oxidacions incompletes. Metabolisme de 
compostos C 1. 

LIic6 19. Metabolisme del nitrogen 
Assirniiació del nitrogen. Fixació del nitrogen. Regulació. Organisnies fixadors de 
nitrogen. Fixació lliure i sirnbidtica. 

CREIXE,MENT 1 CONTROL DELS MICROORGANISMES 

Lliqó 20. Creixement bacteria 
Creixement cel.lular i creixement poblacional. Metodes de quantificació del 
creixement poblacional. Cinktica de creixement. Taxa específica de creixement. 
Temps de duplicació. 

Llicó 21. Cultiu continu de microorganismes 
Concepte de substrat limitant. Dependencia entre la concentraCió del substrat 
limitant i la taxa específica de creixement. Principis bhics de funcionament d'un 
cultiu continu. Taxa de dilució. Estat d'equilibri. Autoregulació. Tipus de cultiu 
continu. 
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VIROLOGIA 
,liq6 22. Influencia dels factors ambientais sobre el creixement 
ernperatura pH. Activitat hídrica. Relacions amb l'oxigen. Radiacions. Pressib 
idrostatica 

,lic6 23. Esterilització i substancies antimicrobianes 
sterilització: Agents fisics i químics. Efectes dels agents antimicrobians. 
'aloració de l'activitat antimicrobiana Desinfectants i antidptics. Qwmiotedpics. 

.licó 24. Antibidtics . 
)rígens i concepte. Mecanismes d'acció. Antibacterians: tipus quimics. Antivírics. 
.ntifiingics. Resistencia als antibiotics. 

;licó 25. Mutagenesi 
tutacions. . Agents mutagenics. Selecció de mutants i expressió fenotípica 
eparació del DNA. Tests bacterians de detecció d'agents genotbxics i mutagenics. 

,liq6 26. Plasmidis 
structura molecular i tipus de plasmidis. Replicació. Incompatibilitai entre 
lasmidis. Caracters codificats per plasmidis. seqükcies d'inserció i traposons. 

Llicó 31. Morfologia i estructura 
Concepte de virus. Descobriment dels Mnis i origens de la Virologia Estructura de 
l'envolta vfnca Sirneíria de les partícules vhiques: icosaednca, helicoidal, mixta i 
complexa 

~lic6'32. Composició química dels virus i classificació 
Acids nucleics, enzims i altres components vírics. Criteris de classificació dels 
virus. Virus animals, virus vegetals i bacteridfags. Viroids i prions. 

Lli@ 33. Relacions virus-c&l.lula hospedadora 
Cicle víric: el creixement en graó. Adsorció i peneiració. Replicació del genoma. 
Muntatge i alliberarnent dels virions. Possibles efectes de la multiplicació Wica 
sobre I'hoste. 

Llic6 34. Analisi quantitativa de virus 
Recompte directe. Heniaglutinació. Quantificació de components &cs. Assaigs 
d'infectivitat. 

Lliq6 35. Virus animals DNA 
Parvovirus. Papovavinis. AdenoWus. Herpesvirus. Poxvirus. Hepadnavirus. 

.liq& 27. Conjugació L1iq6 36. Virus animals RNA 
onjugació plasmídica. El plasmidi F. Soques Hfr i F. Transfedncia del gendfor Reovirus. Togavirus. Flavivirus. Coronavinis. Ortomixovirus. PararnixoWus. 
iitjanqant el plasmidi F. Constru~ió de mapes gendics per conjugació. Rhabdovirus. Picornavirus. Retrovirus. Altres virus RNA. 

,licó 28. Transformació 
ransformació natural. Estat de compethcia i entrada del DNA. Transfonnaci6 
iasmídica i transfecció naturds Transformació artificial. 

- 
Jiqó 29. Transducció i lisog&nia 
acteridfags viruients i atenuats. Cicles lític i lisogenic: regulació. Txmuduccib 
~eralitzada i especialitzada. Mapatge per t rduccib .  Transducció abortiva. 

,liqó 30. DNA recombinant 
nzims de resíricció. Tecniques d'unió de fiagments de DNA. Vectors de clonació. 
~btenció i selecció de clons recombinants. Aplicacions de I'enginyeria gen&& 

ECOWGIA MICROBIANA 

Llic6 37. Els microorganismes en el seu ambient 
Ambients aeri, terrestres i aquatics: tipus i cimcterístiques principals. Concepte de 
microambient. _Mbtodes d'estudi. 

LIic6 38. Relacions trofiques en microorganismes 
Interaccions en una mateixa població. Interaccions entre poblacions de diferents 
microorganismes. Compethcia i amensalisme. Parasitisme i predació. 
Comensalisme i mutualisme. Teoria de l'endosimbiosi seriada. 
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,li@ 39. Relacions hoste-parhsit entre microorganismes i animals 
iicrobiota normal del cos. Distribució de la microbiota Factors microbians 
~terminants de la patogenia. Mecanismes de defensa 

,licb 40. Acció geoquimica dels microorganismes 
icles biogeoquímics. Cicles del carboni i de l'oxigen. Cicle del nií~ogen. Cicle 
el sofie. Cicle del fmo. Biolixiviació i biodegradaciá 

TAXONOMIA BACTERIANA 
,liq6 41. Principis de sistemhtica bacteriana 
'oncepte d'espicie. Problematica de la sisternatica bacteriana Taxonomia 
~orfologica i bioquímica. Taxonomia molecular i genetica. Taxonomia num&ca 
'lassificacions bacterianes utilitzades. El Manual de Bergy de Bacteriologia 
~eterminativa El Manual de Bergey de Bacteriologia Sistematia Filogenia 
acteriana 

,lic6 42. Arqueobacteris 
'aracterístiques diferencials dels arqueobacteris: genetiques, bioquímiques, 
iorfoldgiques i ecologiques. Bacteris metanogens. Bacteris halofils. Bacteris 
ependents del sofie. 

,liq6 43. Eubacteris fotosint&tics 
iraus grups i característiques diferencials. Bacteris vennells i verds del sofie i no 
el sofie. Els cianobacteris: fotosíntesi i fwació de nitrogen. Paper ecolbgic dels 
abac.teris fotosintetics. 

,liq6 44. Eubacteris quimiolitotrdfics i metilotrhfics 
bcidadors de I'amoni i del niírit: Niirosomones i Niirobacter. Oxidadon del 
&e: Thiobacillus i Beggiatoa. Bacteris del fmo. Metilotrofics: cacacteristiques 
ietabbliques. Principals wps .  

,lic6 45. Eubacteris gramnegatius de morfologia espiral o corba. 
hbacteris reptants 
iacteris espirais i corbaG: caracteristiques generals. Spirillum, Campylobacter i 
~elicobacter. Els mixobacteris. Citofags. Quimioheterotrofs filamentosos. 
,rincipais habitats dels bacteris reptants. Importancia ecoldgica. 

Llic6 46. Eubacteris gramnegatius aerdbics 
Família Pseudomonadaceae: metabolisrne del gnip. Pathgens. Familia 
Legionellaceae: patogenia i epidemiologia. Els generes BordeteIla i Brucella. 
Familia JVeisseriaceae: patoghia. Familia Acetobacteraceae: irnporhcia 
industrial. Producció de tumors en vegetals per Agrobacteriunt. 

Lliq6 47. ' Eubacteris anaerhbics facultatius gramnegatius (1) 
Familia Enterobacteriaceae. Divisió. Fisiologia. Escherichia, Salmoneila i 
Shigella: gtups antigenics. Principals alteracions intestinals. Detecció en aigües i 
aliments. Altres g h e s  d7inter&. 

Llic6.48. Eubacteris anserdbics facultatius gramnegatius @) 
Familia Pbrriortaceae: Patogenia. Bacteris luminiscents. Família Pasteurellaceae. 
Haemophilus i Pasteurella. 

Lliq6 49. Eubacteris gramnegatius anaerbbics 
Família Bacteroidaceae: metabolisme fmentatiu. Habitat. Bacteris reductors del 
sofie i del sulfat: Gheres Desulforomonas i Desulfovibrio. Importancia 
ambiental. 

LliqÓ 50. Espiroquetes, rickettsies i elamidies 
Espiroquetes: ultrastructura i motilitat. Família Spirochaetaceae. Ghere 
Treponenta: sífilis. Família Leptospiraceae. Ghere Leptospira: leptospirosi. 
Rickettsies i clamídies. Característiques diferencials, metabolisme i patogenia 

Llicb 51. Eubacteris grampositius formadors d'endospores 
Bacils: gmps. Patogenies en l'home i en animals. Clostridium: gmps. 
Metabolisme. T6tanu.s. Gangrena gasosa. Botulisme. 

Lliq6 52. . Eubacteris grampositius no esporulats 
Família Micrococcaceae: Micrococcus i Staphylococcus. Importancia clínica 
Familia Deinococcaceae. Bacteris de l'iicid Iactic: homo i heterofmentació. 
Importancia industrial. Genere Streptococcus: tipus d'hemolisi i característiques 
antigeniques. Patogknia. 

Lliq6 53. Actinomicets i organismes afins 
Característiques generals. Morfologia i disiribució. Els corinebacteris. Ecologia i 
interés ciínic. El ghere Actinomyces. Els micobacteris. Característiques 
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iorfoldgiques, fisiologiques i ecoldgiqiies. El grup nocardia. Tuberculosi i lepra - Neidhart, F.C., Ingraham, M.L. i M. Schaechter. 1990. Physiology of the 
,ls estreptomicets. bacteria1 cell. Sinauer Associates Inc. Publ. 

- S&-Keary, P. 1988. Genetic elements in Escherichia coli. McMillan 
,liq6 54. Micoplasmes Molecular Biology. 
amilia Mycoplasma~aceae: metabolisrne, morfologia i patogenia. Generes - Snyder, L. and Champness, W. 1997. Molecular genetics of bacteria. 
lycoplasma, Acholeoplasma, Spiroplasma i d'altres. Academic Press. - Cann. A.J. 1997. Principies of molecular virology (2" ed.). Acaclemic Press. 
,liq6 55. Ber qu& s'utilitzen els microorganismes? - Fields, B.N. et al 1996. Fundamental Virology. Lippincott-Raven 
'amps dfapGcació. Exemples. Microbiologia alimentana Microbiologia en la - Atlas, R.M. i R. Bartha. 1998. Microbial E c o ~ o ~ ~ :  Fundamentals and 
idústria química i farmac15utica. Utiiització de residus i bioeliminació de Applications (4" d.). Benjamin Cumrnings Publ. Co. 
ontaminants. Biotecnologia microbiana. 
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